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STUDIUL 13

O lucrare continuă
Text de memorat: Luca 13:18.19
„Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-
a luat un om, şi l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în  
ramurile lui.”

Duminică 

1.   Ioan 4:7-30
 7 A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-Mi să beau, i-a zis Isus.
 8 Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării.
 9 Femeia Samariteancă I-a zis: Cum Tu, Iudeu, ceri să bei de la mine, femeie Samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au  
legături cu Samaritenii.
 10 Drept răspuns, Isus i-a zis: Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau! tu  
singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.
 11 Doamne, I-a zis femeia, n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna aste adâncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie?
 12 Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta, şi a băut din ea el însuşi şi feciorii  
lui şi vitele lui?
 13 Isus i-a răspuns: Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete.
 14 Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va  
preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.
 15 Doamne, I-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete, şi să nu mai vin până aici să scot.
 16 Du-te, i-a zis Isus, de cheamă pe bărbatul tău, şi vino aici.
 17 Femeia I-a răspuns: N-am bărbat. Isus i-a zis: Bine ai zis că n-ai bărbat.
 18 Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.
 19 Doamne, I-a zis femeia, văd că eşti proroc.
 20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine 
oamenii.
 21 Femeie, i-a zis Isus, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
 22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la Iudei.
 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel 
de închinători doreşte şi Tatăl.
 24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.
 25 Ştiu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.
 26 Isus i-a zis: Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.
 27 Atunci au venit ucenicii Lui, şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul nu I-a zis: Ce cauţi? sau: Despre ce  
vorbeşti cu ea?
 28 Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate, şi a zis oamenilor:
 29 Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?
 30 Ei au ieşit din cetate, şi veneau spre El.

Luni 

2.   1 Ioan 1:7
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul  
Lui, ne curăţă de orice păcat.

Faptele apostolilor 2:42
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.

Faptele apostolilor 11:19-23
 19 Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în  
Antiohia, şi propovăduiau Cuvântul numai Iudeilor.
 20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit şi Grecilor, şi le-au 
propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
 21 Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.
 22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
 23 Când a ajuns el, şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat, şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi  
de Domnul.
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Faptele apostolilor 20:35
 35 În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi  
aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: Este mai ferice să dai decât să primeşti.

Romani 1:11-12
 11 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră,
 12 sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa, pe care o avem împreună, şi voi şi eu.

Marţi 

3.   2 Timotei 2:1-7
 1 Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
 2 Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi  
pe alţii.
 3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
 4 Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
 5 Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
 6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
 7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

Miercuri 

4.   2 Corinteni 5:18-20
 18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba 
împăcării;
 19  că  adică,  Dumnezeu  era  în  Hristos,  împăcând  lumea  cu  Sine,  neţinându-le  în  socoteală  păcatele  lor,  şi  ne-a  
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
 20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în  
Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
Joi 

5.   Evrei 10:25
25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi  
că ziua se apropie.

6.   Romani 14:13
13 Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră  
de poticnire sau un prilej de păcătuire.

Galateni 5:13
13  Fraţilor,  voi  aţi  fost  chemaţi  la  slobozenie.  Numai,  nu  faceţi  din  slobozenie  o  pricină  ca  să  trăiţi  pentru  firea  
pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

Efeseni 4:32
32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.
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